
Őrségi Nemzeti 
Park

Készítette: 5.b
Nothof Abigél, Nothof Bence



Az alapítás éve: 2002 

Az Őrségi Nemzeti Park az 1978-ban alapított Őrségi Tájvédelmi 

Körzetből, valamint a természetközeli állapotban lévő környező 

területekből alakult. 

A 43 933 hektárnyi nemzeti parkból 3104 hektár fokozottan 

védett. 

Összevonták a Fertő–Hanság Nemzeti Parkkal 2007. február 1-

jétől.

2008 április 1-je óta újra önálló az Őrségi Nemzeti Park.



Középnyugat – Magyarországon,    

Zala és Veszprém megye területén 

található.



Címerállata: siketfajd 

A növény neve: 

henye boroszlán



A címerállata: 

siketfajd

Jellegzetes növényei, 

állatai:

Gyapjúsás, kígyógyökerű, 

keserűfű, réti palástfű, 

kereklevelű harmatfű, 

20 tőzegmoha faj, vidrafű, 

sárgaliliom, osztrák 

zergevirág

szürke küllő, pirókegér, 

billegető cankó, nagyfülű 

denevér, vidra.



szürke küllő billegető cankó



Állatvilág

• ezerötszáz lepkefaj

• szitakötő

• kérész

• szivárványos pisztráng

• alpesi gőte

• sárgahasú unka



A Nemzeti Park a már kihalófélben lévő muraközi

ló feltámasztásával is foglalkozik,

A Nemzeti Parkban - Kondorfa határában - található a Hegy-

völgy elnevezésű terület, ahová 2019 nyarán visszatelepítették a

Magyarországon kihalt európai bölényt(Bison bonasus).

Itt fészkelő, ritka énekesmadarak:

•keresztcsőrű (Loxia curvirostra)

•süvöltő (Pyrrhula pyrrhula)

Megtalálható még:

•haris (Crex crex)

•fekete gólya (Ciconia nigra).

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Murak%C3%B6zi_l%C3%B3&action=edit&redlink=1


Növényzet

Az Alpok közelsége miatt az élővilág hegyvidéki 

jellegű, bükkösök, erdeifenyvesek a jellemzőek. 

Tömegesen fordul elő a fecsketárnics, az európai zergeboglár és a sárga liliom.

A terület legértékesebb tagja a szőcei tőzegmohás láp. 

A legutóbbi jégkorszakból ránk maradt láprét tíz ritka tőzegmohafaj termőhelye. 

Találtak itt gyapjúsást és szibériai nőszirmot is.

A Szalafő és Farkasfa közötti dagadólápban egy kivételével az összes

Magyarországon ismert tőzegmohafaj megtalálható, ahogyan a vidrafű és

a kereklevelű harmatfű is.

Szalafő őserdejében 1950 óta nem vágtak ki és nem ültettek fát. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCkk_(n%C3%B6v%C3%A9nynemzets%C3%A9g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erdei_feny%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fecsket%C3%A1rnics
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_zergebogl%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1rga_liliom&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%91zegmoha
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gyapj%C3%BAs%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szib%C3%A9riai_n%C5%91szirom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vidraf%C5%B1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereklevel%C5%B1_harmatf%C5%B1
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Daphne_cneorum_PupplingerAu_Bavaria18052005c.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Daphne_cneorum_PupplingerAu_Bavaria18052005c.jpg


Szentgyörgyvölgy környéke:

A terület megóvandó védett növényeinek egy része a

hűvösebb, hegyvidéki klímát kedveli, mint a henye

boroszlán, másutt a növényvilág inkább délies, itt

található pirítógyökér, lednek.

Tavasszal virágzik a csillagos nárcisz és a sárga liliom.

Szakonyfalu:

Az erdőség hegyi kaszálóin megtalálható az

európai zergeboglár, a kornistárnics, az erdei 

ciklámen, fecsketárnics, az ernyős körtike, 

farkasboroszlán.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Henye_boroszl%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pir%C3%ADt%C3%B3gy%C3%B6k%C3%A9r&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lednek
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csillagos_n%C3%A1rcisz&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1rga_liliom&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_zergebogl%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kornist%C3%A1rnics
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erdei_cikl%C3%A1men
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fecsket%C3%A1rnics
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Erny%C5%91s_k%C3%B6rtike&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Farkasboroszl%C3%A1n


agárkosbor
sömörös kosbor

fekete áfonya



Köszönjük a figyelmet!


